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หนวยงานที่เสนอ
สํานักงานทรัพยสิน
คณะกรรมการการศึกษา

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิปรับลดอัตราคาเชาพื้นทีบ่ ริเวณอาคารจอดรถงามวงศวาน 1
อนุมัติ
การเสนอผลงานวิจัยสถาบันประกอบการเสนอ
มีมติยึดแนวปฏิบตั ิดังนี้
ขอปรับปรุงหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็น 1. การเปดหลักสูตรใหมควรมีการทําวิจัยสถาบัน คําวา “งานวิจัยสถาบัน” หมายถึง ไดมีการสํารวจความตองการของ
ที่สําคัญอยางนอย 4 ประเด็นคือ
ตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยมีหลักฐานแสดงประกอบวา ไดมีการประชุมสัมมนา
1. การบริหารหลักสูตร โดยระบุแผนผังอาจารย
รวมกันระหวางผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิตและผูรบั ผิดชอบหลักสูตร โดยไมจําเปนตองจัดพิมพและไดรบั การรับรอง
จากหนวยงานใด
ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรในแตละภาควิชา
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 2. ประเด็นขอ 3 ของการทําวิจัยสถาบัน เรื่อง การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิตควรเขียนรายละเอียดไวกวาง ๆ
เพือ่ ใหมองเห็นภาพของกรอบการสนับสนุนการใหคําแนะนําใน หลักสูตรนั้น ๆ เนือ่ งจากหลักสูตรแตละหลักสูตร
3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
มีความแตกตางกันและใหขึ้นกับดุลพินิจของผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม
3. งานวิจัยสถาบันควรเพิ่มประเด็นการวิเคราะหอกี 1 ประเด็น คือ ผลกระทบที่มตี อประชาคมโดยรวมของ
และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มหาวิทยาลัยฯ เชน การเปดหลักสูตรใหมมีผลกระทบกับรายวิชาพื้นฐานอยางไร เปนตน
ประธานฯ มอบรองฯ ฝายวิชาการ สรุปแนวทางปฏิบัติ ทั้ง 4 ประเด็น แจงทุกหนวยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป
คณะวิศวกรรมศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
อนุมัติ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการของสถาบันคนควา
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาบํารุงรักษายานพาหนะของสํานักสงเสริมและฝกอบรม อนุมัติ ทั้งนี้ มีขอ สังเกตวาอัตราคาบํารุงรักษารถตูปรับอากาศในอัตรา
กําแพงแสน
วันละ 2,000 บาท เปนอัตราที่สูงกวาอัตราคาบริการเชารถตูโดยทัว่ ไป
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนากีฬา มก. ขออนุมตั ิเพิ่มเติมคณะ ประเภทวิชา จํานวนรับสมัคร
อนุมัติ และขอใหปรับลดประเภทวิชาที่ยังไมไดมีการเปดสอนหลักสูตร ไดแก ประเภทวิชา
และสํานักการกีฬา
และคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร และประเภทวิชาภาษาศาสตร
ประเภทวิชาสังคมศาสตร ประเภทวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการเกษตรศาสตร โดยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2550
จัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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เรื่อง

คณะบริหารธุรกิจ

มติที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหมจํานวน 5 รายวิชาดังนี้
-134516 การจัดการการตลาดบริการ 3(3-0) หนวยกิต
-140101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0) หนวยกิต
-134517 การจัดการการตลาดอาหาร 3(3-0) หนวยกิต
-140501 การบริหารธุรกิจขั้นสูง 3(3-0) หนวยกิต
-134521 การจัดการกลยุทธตราสินคา 3(3-0) หนวยกิต
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา จํานวน 8 รายวิชาดังนี้
-134511 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0) หนวยกิต
-134522 การจัดการชองทางการตลาด 3(3-0) หนวยกิต เพื่อทราบ
-134512 กลยุทธการวิเคราะหตลาดผูบริโภคและธุรกิจ 3(3-0) หนวยกิต -134523 การจัดการลอจิสติกส 3(3-0) หนวยกิต
-134513 การจัดการกลยุทธการตลาดยุคดิจิทัล 3(3-0) หนวยกิต
-134524 กลยุทธการโฆษณาและการสงเสริมการขาย
แบบบูรณาการ 3(3-0)
-134514 กลยุทธการตลาดระดับโลก 3(3-0) หนวยกิต
-134515 ปญหาการตลาดกับกลยุทธการตัดสินใจ 3(3-0) หนวยกิต
ขออนุมตั ิเปลี่ยนความหมายของตัวเลขรหัสประจําวิชาตัวกลางของเลข 3 ตัวหลัง ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการตลาด
คณะศึกษาศาสตร
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 180390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเลือกเสรี
ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 1) รวม 22 คน
ที่ประชุมรับทราบ
แจงผลการจัดการ University Fair 2006 โดยสรุปดังนี้
- งาน “University Fair 2006” จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในระหวางวันที่ 27-30 กรกฎาคม พ.ศ.2549
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรวมงานออกบูธและไดรับความสนใจเปนอยางมากจากนักเรียน
และนักศึกษา โดยเฉพาะผูท ี่สนใจจะศึกษาตอในระดับปริญญาโท แตประสบปญหาในเรื่องของงบประมาณในการจัดทําบอรด
จัดแสดง จึงขอความรวมมือทุกคณะในการจัดสรรเงินรายไดมาสนับสนุน เพือ่ จะไดจัดทําบอรดจัดแสดงชนิดถอดประกอบแบบ
ถาวรไวสําหรับใชในโอกาสตอไป ๆ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา - การสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง - ทีป่ ระชุมรับทราบ
การปฏิบัติราชการ มก.
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
- ทีป่ ระชุมไดอภิปรายและมีขอสังเกตใหคณะทํางานจัดสรรเงินรางวัลนําไปพิจารณาดังนี้
1. การจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มพิเศษใหแกผูบริหารที่เปนคณบดี ผูอ ํานวยการสํานัก/สถาบัน ควรจัดสรร
พ.ศ. 2549 รอบ 9 เดือน
ใหทั้งหนวยงานที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาและจัดตั้ง โดยสภามหาวิทยาลัยฯ
- คะแนนการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
2. การจัดสรรเงินรางวัลควรจัดสรรเงินรางวัลใหกับพนักงานเงินรายไดและลูกจางชั่วคราวที่ทาํ งานตั้งแต 5 ป
ประจําป พ.ศ. 2548 และเงินรางวัลที่ไดรับ
ขึ้นไป ซึ่งอาจจะใชเงินรายไดของหนวยงานสนับสนุนในสวนของลูกจางชั่วคราว
การจัดสรรจํานวนประมาณ 15.6 ลานบาท
3. ใหผูเกี่ยวของจัดทําตัวเลขเงินเพิ่มพิเศษที่ผูบริหารแตละหนวยงานจะไดรบั ซึ่งอาจพิจารณาใหหนวยงาน
นําไปจัดสรรเอง
4. ผูบ ริหารประชุมหารือรวมกันในการแบงเงินรางวัลในสวนของผูบ ริหารมาจัดสรรใหกับบุคลากร
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